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Atribulções/Competências/AttvidadesUnldade Orgânica

Conselho Diretivo íCD) L2 33
Competências constantes no artigo 9.s do DecÍeto Legislativo Regional n.e LI/2OO9/M, de 17 de abril, com a

redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n.e 3/20I3/M, de 02 de janeiro.
Divisão de Aooio Jurídico íDAJI

I2
L4

33
9531L 111

Competências constantes no artigo 5.e da Portaria n.s 583/2019, de 7 de outubro.

Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que lhe sejam solicitadas pelo

conselho diretivo ou por qualquer dos serviços do lEM, IP-RAM; Colaborar na preparação de projetos de diplomas;
Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas; lnstruir os processos de registo das

empresas de trabalho temporário, para posterior concessão da respetiva licença de atividade; Manter atualizado
um registo dos pedidos de contratação de cidadãos extracomunitários e providenciar no sentido do cumprimento

da legislação em matéria de recrutamento desses cidadãos, em articulação com o CE; Orientar e pÍeparar
processos de contratação pública; Analisar as lmpugnações graciosas de indeferimentos dos pedidos de

prestações de desemprego; Analisar os recursos graciosos das decisões de anulação da inscrição no CE que

determinam a cessação do direito às prestações de desemprego; Executar todas as demais tarefas que lhe sejam
conferidas superiormente.

Prestar apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com
diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de emprego;

Divisão de Estatística. Planeamento e Comunicacão íDEPCI

1

14

13 L

IT

TI

7421

1t1

1 6sL
Competências constantes no artigo 6.e da Portaria n.e 583/2019, de 7 de outubro.

Competências constantes no Decreto Legislativo Regional n.e L6/2OOO/M, de 17 de Julho, mais direcionadas para

a elaboração de estatísticas Regionais e Locais. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições
que lhe são cometidas por determinação superior.

Prestar apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com
diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de emprego;

7 t

3

!

412 1 1

L1 I

Secretariado e Sêrvicôs de Anoio Onprarione íssaoì 1 2 L4 L7 L7

Assegurar o contato entre os serviços, efetuar a receção e entrega de expediente e de encomendas, enunciar
mensagens, transmitir recados receber e acompanhar os utentes aos locais pretendidos; Transportar artigos de
escÍitório e documentação diversa entre os gabinetes; Proceder à reprodução de documentos operando com

fotocopiadoÍas e eÍetuar pequenos trabalhos de encadernação; Efetuar serviço exteÍno; Assegurar a limpeza das

instalações, bem como a execução das tarefas ou atribuições que superiormente lhe forem cometidas.

Competências constantes no n.e 1 artigo 7.e da Portaria n.o- 583/2Ot9, de 7 de outubro.
Controlar destribuir e coordenar as tarefas exercidas pelos assistentes operacionais, afetos ao lEM, lP-RAM, e

zelando pelo cumprimento das normas do serviço; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou
atribuiÇões que lhe são cometidas por determinação superior.

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos chamadas recebidas; presta

informações, dentro do seu âmbito; regista o movimento de chamadas e anota, sempre que necessário, as

mensagens que respeitam a assuntos de serviço e transmite-as por escrito ou oralmente; zela pela conservação

t2 t2 t2

1 I

T

22

11

222

do material à sua rda.

Direcão Administrativa e Financeira íDAFI L 2 312
1 1TCompetências constantes no artigo 16.e da Portaria n.e 583/2OL9, de 7 de outubro.
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Atribuições/Competências/Atividades

Prestar apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com

diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de emprego;

Unidade Orgânica

2 22

4311t2Divisão de Apoio Tecnico (DAT)

Competências constantes no artigo 17.e da Portaria n.e 583/2019, de 7 de outubro

Exercerfunções de natureza técnica; colaborar na instrução dos procedimentos para formação de contratos de

aquisição ou locação de bens e serviços no que diz respeito à componente orçamental/financeira; Gerir os

contratos de fornecimento de bens e serviços do lEM, lP-RAM; Desenvolver os procedimentos inerentes à gestão

integral do património imobiliário dos serviços integrados na estrutura orgânica do lEM, lP-RAM; Organizar e

manter atualizado o cadastro e inventário dos bens móveis afetos ao lEM, lP-RAM; Elaborar e manter atualizados

os manuais de procedimentos; Estudar e apresentar medidas de simplificação e racionalização de processos,

procedimentos e circuitos com vista a promover a eficácia e a qualidade na prestação de serviços e recursos

materiais disponíveis; Estudar e aplicar medidas que promovam a inovação, a modernização e a qualidade,

assegurando a articulação com serviços internos; Desenvolver os procedimentos adequados à implementação do

sistema da qualidade; Planear a implementação de um sistema de controlo interno e respetivo programa de

auditorias; Dinamizar o tratamento das não conformidades e a tomada de ações corretivas que evitem a repetição

de problemas e de ações preventivas que evitem a sua ocorrência; Preparar, coordenar e acompanhar a execução

física dos projetos objeto de cofinanciamento por fundos comunitários, assegurando as solicitações internas e

externas que possam ocorrer; Tratar e manter atualizada a informação relacionada com a execução financeira dos

projetos; Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente e demais tarefas ou atribuições
que lhe são cometidas por determinação superior.

Nucleo de Contabilidade e Orcamento

1 11

321

55

1

23
Funções de coordenação e elaboração de trabalhos de natureza administrativa na área do orçamento e

tesouraria; elaborar os documentos previsionais de receitas e despesas; Apoiar na elaboração do orçamento;

controlar a receita própria e execução do orçamento; Elaborar despachos de alterações orçamentais; Registar as

informações de cabimento de pessoal; Elaborar os mapas de encargos assumidos de pessoal; Apoiar os

procedimentos relativos à elaboração da conta de gerência; Efetuar todos os movimentos de tesouraria de

liquidação de despesas e cobrança de receitas; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições
que lhe são cometidas por determinação superior; Funções de coordenação e elaboração de trabalhos de 1 Z z

natureza administrativa na área da contabilidade; Assegurar os registos de contabilidade relacionados com a

entrada e saída de fundos; Preparar e fornecer os elementos necessários ao controle de execução orçamental;

Elaborar balancetes periódicos e outras informações contabilísticas; Efetuar requisições de fundos; Efetuar na

aplicação informática os lançamentos de fornecedores, contratos, propostas, cabimentos, autorização de despesa

e de pagamento, entrega da receita (contas de ordem); Apoiar os procedimentos relativos à elaboração da conta

de gerência. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por

determinação superior.

Funções de natureza executiva das atividades na área de orçamento e contabilidade; Efetuar as reconciliações

bancárias; registar os valores acumulados de programa de emprego; Verificar as declarações de IRS de programa

de emprego; Efetuar na aplicação informática os lançamentos de fornecedores, contratos, propostas, cabimentos, 3 3 3
autorização de despesa e de pagamento; Elaborar o mapa de controlo da receita do FSE; Tratar a informação e

efetuar os demais apuramentos estatísticos, elaborando mapas ou quadros que lhe forem solicitados; Exercer as

demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

N u c I e o d e E co n o m a t o, P a t ri m ó n i _o_e_.Caq!!!Io ( Nl.qf .C-l_
Assegurar o apoio administrativo, designadamente nas tarefas ligadas à área de economato, designadamente

registo e movimentação de existências na aplicação informática XIS Connect e satisfação de pedidos L ! 1
internos.Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por

determinação superior.
NúcleodeExpedienteeServiçosGerais(NESG)_t2t-1__541-

ffiarireaoeexpeoiente -
designadamente da documentação entrada e saída; Apoiar na envelopagem, contagem, verificação, e elaboração

de avisos de recepção dos documentos enviados; Controlar a correspondência devolvida pelos CTT; Organizar o 1 L L

copiador geral; Exercer as demais tarefas, procedimentos ou atribuições que lhe são cometidas por determinação

su penor.

2
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Funções de natureza executiva das atividades na área do registo da correspondência, através do sistema

informático Corresp; Arquivar de forma sequencial o duplicado de todos os ofícios expedidos no Copiador Geral;

Elaborar registos, avisos de receção e envelopagem de correspondência; Exercer as demais funções,
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

NíçleE dSç BècUrqos Humanog e Vençimentos (NRHV)

2T L

Desenvolvimento de funções relacionadas com todas as atividades ligadas aos recursos humanos,

nomeadamente: procedimentos de recrutamento e seleção, cessação de funções e mobilidade dos trabalhadores;

Elaboração e gestão do Mapa de Pessoal; Tratamento administrativo de toda a informação relacionada com a

assiduidade (férias, faltas e licenças); Manter atualizada toda a informação relacionada com os registos biográficos

e processos individuais (dados pessoais, avaliação de desempenho, formação profissional, ADSE, CGA, Seguração

Social e IRS); Controlo e instrução dos procedimentos de alterações de posicionamento remuneratório dos

trabalhadores; Proceder à elaboração do Balanço Social e demais elementos de apoio à gestão; Assegurar os
procedimentos administrativos necessários relacionados com acidentes profissionais e doenças profissionais;

Executar e controlar todas as atividades administrativas associadas à formação profissional; Calcular, controlar e
processar folhas de vencimentos (abonos e descontos); Comunicar às entidades competentes as relações mensais

de vencimentos (CGA" ADSE e Segurança Social); Exercer as demais funçõet procedimentos, tarefas ou

atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

Apoiar as unidades orgânicas do lEM, IPRAM, nomeadamente na produção de dados e imagem para utilização

interna e externa, apoiar a presença do lEM, IP-RAM nos canais de comunicação em utilização, através do
planeamento, produção e manutenção de conteúdos, apoiar o lEM, lP-RAM, em ações de promoção externa e

exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

Apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de hardware, exercer todas as demais tarefas que lhe sejam

conferidas superiormente, assegurar a conservação e proteção das instalações e mobiliário afeto ao lEM, IP-RAM

e Assegurar a gestão e funcionamento das áreas de utilização comum (auditório e salas de reunião designadas
para o efeito), exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

Competências constantes no artigo 22.e da Portaria n.p 583/2019, de 7 de outubro.

Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da informação e

sistemas de informação e redes de comunicação, assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque

informático do lEM, lP-RAM e dos respetivos sistemas de comunicação interna e externa, assegurar a manutenção

dos sistemas de informação em produção, apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de hardware,
promover junto das unidades orgânicas do lEM, IP-RAM, uma cultura tecnológica, orientada para a utilização

eficiente dos recursos informátiòos e desmaterialização de processos e simplificação de procedimentos, tendo em

vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestado, apoiar os utilizadores na utilização dos

recursos de software, apoiar os serviços do lEM, IP-RAM na obtenção de dados a partir dos sistemas de

informação e bases de dados em produção ou de histórico e exercer todas as demais tarefas que lhe sejam

DivrsãÒ. dèhformática è Redes (DrR) 
conferidas superiormente'
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Unidade Orgânica Atribuições/Com petências/Ativldades

Assegurar a elaboração de projetos eletricos, telefónicos e redes informáticas de instalações do lEM, lP-RAM ou a
cargo do lEM, lP- -RAM; Planificar e implementar obras de manutenção nas redes elétricas, de comunicação e

informáticas, com recurso a outsourcing, se necessário; Planificar e implementar projetos de aquisição de serviços

e bens informáticos, adequados às necessidades do lEM, lP-RAM; Planificar, implementar e manter soluções de

segurança, confidencialidade e integridade da informação e sistemas de informação e redes de comunicação;
Assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque informático do lEM, lP-RAM e dos respetivos sistemas de

comunicação interna e externa; Assegurar a manutenção dos sistemas de informação em produção; Planificar,

implementar e manter soluções informáticas desenvolvidas à medida das necessidades dos serviços do lEM, lP-

RAM; Promover junto das unidades orgânicas do lEM, tP-RAM, uma cultura tecnológica, orientada para a

utilização eficiente dos recursos informáticos e desmaterialização de processos e simplificação de procedimentos,

tendo em vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados; Apoiar os utilizadores na

utilização dos recursos de software; Apoiar os serviços do lEM, lP-RAM na obtenção de dados a partir dos

sistemas de informação e bases de dados em produção ou de histórico; Apoiar na elaboração de estudos, análises

e output de dados, recorrendo aos sistemas de informação e bases de dados do lEM, lP- -RAM; Desenvolver
software, com recurso a outsourcing se necessário, de acordo com as necessidades das unidades orgânicas do

lEM, lP-RAM; Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da informação e

sistemas de informação e redes de comunicação, assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque
informático do lEM, lP-RAM e dos respetivos sistemas de comunicação interna e externa, assegurar a manutenção

dos sistemas de informação em produção, apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de hardware,
promover junto das unidades orgánicas do lEM, lP-RAM, uma cultura tecnológica, orientada para a utilização

eficiente dos recursos informáticos e desmaterialização de processos e simplificação de procedimentos, tendo em

vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestado, apoiar os utilizadores na utilização dos

recursos de software, apoiar os serviços do lEM, lP-RAM na obtenção de dados a partir dos sistemas de

informação e bases de dados em produção ou de histórico e exercer todas as demais tarefas que lhe sejam

conferidas superiormente.

Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da informação e

sistemas de informação e redes de comunicação, assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque

informático do lEM, lP-RAM e dos respetivos sistemas de comunicação interna e externa, assegurar a manutenção
dos sistemas de informação em produção, planificar, implementar e manter soluções informáticas desenvolvidas

à medida das necessidades dos serviços do lEM, lP-RAM, apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de

hardware, promover junto das unidades orgânicas do lEM, lP-RAM, uma cultura tecnológica, orientada para a

utilização eficiente dos recursos informáticos e desmaterialização de processos e simplificação de procedimentos,

tendo em vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados, apoiar os utilizadores na

utilização dos recursos de software, apoiar os serviços do lEM, lP-RAM na obtenção de dados a partir dos sistemas

de informação e bases de dados em produção ou de histórico, apoiar na elaboração de estudos, análises e output
de dados, recorrendo aos sistemas de informação e bases de dados do lEM, lP--RAM, desenvolver software, com

recurso a outsourcin8 se necessário, de acordo com as necessidades das unidades orgânicas do lEM, lP-RAM e

exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da informação e

sistemas de informação e redes de comunicação; Assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque

informático do lEM, lP-RAM e dos respetivos sistemas de comunicação interna e externa; Assegurar a

manutenção dos sistemas de informação em produção; Planificar, implementar e manter soluções informáticas
desenvolvidas à medida das necessidades dos serviços do lEM, lP-RAM; Apoiar os utilizadores na utilização dos

recursos de hardware; Promover junto das unidades orgânicas do lEM, lP-RAM, uma cultura tecnológica,
orientada para a utilização eficiente dos recursos informáticos e desmaterialização de processos e simplificação de
procedimentos, tendo em vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados; Apoiar os

utilizadores na utilização dos recursos de software; Apoiar os serviços do lEM, lP-RAM na obtenção de dados a
partir dos sistemas de informação e bases de dados em produção ou de histórico; Apoiar na elaboração de

estudos, análises e output de dados, recorrendo aos sistemas de informação e bases de dados do lEM, lP- -RAM;
Desenvolver software, com recurso a outsourcing se necessário, de acordo com as necessidades das unidades

orgânicas do lEM, lP-RAM; Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.
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Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da informação e

sistemas de informação e redes de comunicação; Assegurar a gestão integrada e a manutenção do parque

informático do lEM, IP-RAM e dos respetivos sistemas de comunicação interna e externa; Assegurar a

manutenção dos sistemas de informação em produção; Promoverjunto das unidades orgânicas do lEM, lP-RAM,
uma cultura tecnológica, orientada para a utilização eficiente dos recursos informáticos e desmaterialização de

processos e simplificação de procedimentos, tendo em vista o incremento da qualidade, eficácia e eficiência dos
serviços prestados; Apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de software; Apoiar os serviços do lEM, lP-

RAM na obtenção de dados a partir dos sistemas de informação e bases de dados em produção ou de histórico;

Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente. ' ,.I i ;

Planificar e implementar projetos de aquisição de serviços e bens informáticos, adequados às necessidades do
lEM, lP-RAM; Planificar, implementar e manter soluções de segurança, confidencialidade e integridade da

informação e sistemas de informação e redes de comunicação; Apoiar os utilizadores na utilização dos recursos de
hardware; Apoiar os serviços do lEM, IP-MM na obtenção de dados a partir dos sistemas de informação e bases

de dados em produção ou de histórico;

7 3

da Portaria n.e 7 de outubro.
ao nível das sessões de intervenção técnica dirigidas a

desempregados, nomeadamente para formação, plano pessoal de emprego para beneficiários de prestações de
desemprego e sessões de informação e de procura ativa de emprego; Dar resposta às reclamações escritas,

dirigidas ao Centro de Emprego; Proceder ao tratamento dos dados recolhidos no âmbito de controlo de

candidaturas a emprego, via postal; Garantir todo o apoio administrativo no âmbito do Programa de Emprego -

Polos de Emprego; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por
determinacão suoerior.

Desenvolver funções de gestor de carreira, prestar apoio técnico, conceber e desenvolver projetos no domínio da

informação e orientação profissional. Prestar serviços de avaliação, orientação e acompanhamento de
desempregados, tendo em conta as caraterísticas do indivíduo e do mundo do trabalho; Proceder ao atendimento

personalizado de candidatos a emprego, em especial dos candidatos diagnosticados como de dificil colocação;
Proceder à seleção e encaminhamento de candidatos para as ações de formação, dirigidas a desempregados;

Realizar atendimentos individuais e coletivos para desenvolvimento de competências de procura ativa de
emprego; Proceder à análise dos projetos de criação/renovação dos Polos de Emprego e acompanhamento das

atividades desenvolvidas; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são

cometidas por determinação superior.

Garantir a lnformação atualizada a desempregados e entidades empregadoras, no âmbito dos Programas de
Emprego; Apoiar o registo informático de resultados de convocatória emitidas pelo Centro de Emprego; Apoiar a

criação de convocatórias, de caráter urgente, no sistema informático; Exercer as demais funções, procedimentos,

tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

Prestar apoio técnico, assegurando a participação dos serviços de emprego da Região na Rede Europeia de

Serviços de Emprego (EURES), tendo em vista o ajustamento de ofertas e pedidos de emprego de vocação

comunitária; Promover a mobilidade geográfica e colocação dos cidadãos da Região no Espaço Económico
Europeu; Proceder ao ajustamento entre a procura de emprego e as ofertas de vocação comunitária. Visitar

empresas para deteção de necessidades de mão-de-obra e recolha das respetivas ofertas de emfrego,
nomeadamente de vocação comunitária. Participar, em parceria com estabelecimentos de ensino e formação, em

ações de divulgação da mobilidade dos trabalhadores a nível europeu. Realizar sessões coletivas para divulgação

da Rede EURES. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por

determinação superior.

Proceder à emissão de convocatórias no âmbito dos atendimentos de candidatos identificados como de difil
colocação; Garantir o registo no sistema CRE, da informação remetida atraves dos cartões de controlo de

apresentações a ofertas de emprego (C11); Apoiar o registo informático de resultados de convocatória emitidas
pelo Centro de Emprego; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas

oor determinacão superior.

Competências constantes no artigo 8.e
Assegurar o apoio administrativo, nomeadamente
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Atribuigões/competências/Atividades

Proceder ao atendimento personalizado dos utentes do Centro de Emprego(CE), garantindo o correto
encaminhamento para os diferentes serviços; Garantir a divulgação de informação atualizada na receção do CE;

Registar informâticamente, os resultados das apresentações de candidatos constantes no cartão postal C11;

Emitir declarações sempre que solicitadas pelos candidatos a emprego; Proceder ao registo de comunicações de
autocolocação /colocação; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são

cometidas oor determinacão suoerior.

Unidade Orgânica

Divisão Colocacão íDCì

222

302821L510t]-2
Assegurar o encaminhamento de candidatos elegíveis para os vários programas de emprego, tendo em conta a

sua tìpologia; Garantir o correto re8isto das colocações em programas de emprego, no sistema CRE; Proceder à

criação e registo de resultados das convocatórias emitidas para efeitos de seleção de candidatos para integração
em Programas de Emprego; Exercer todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

Competências constantes no artigo 10.e da Portaria n.e 583/2019,de 7 de outubro.

Competências constantes no Decreto Legislativo Regional n.s I6/2OOO/M, de 17 de Julho. Exercer as demais
funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

Desenvolver funções de gestor de carreira, prestar apoio técnico, conceber e desenvolver projetos no domínio da
informação e orientação profissional. Prestar serviços de avaliação, orientação e acompanhamento de

desempregados, tendo em conta as caraterísticas do indivíduo e do mundo do trabalho; Proceder ao atendimento
personalizado de candidatos a emprego, em especial dos candidatos diagnosticados como de dificil colocação;
Proceder à seleção e encaminhamento de candidatos para as ações de formação, dirigidas a desempregados;

Realizar atendimentos individuais e coletivos para desenvolvimento de competências de procura ativa de
emprego; Proceder à análise dos projetos de criação/renovação dos Polos de Emprego e acompanhamento das

atividades desenvolvidas; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são

cometidas por determinação superior.

Desenvolver funções de gestor de carreira, proceder ao atendimento personalizado de candidatos a emprego, em
especial dos candidatos diagnosticados como de difícil colocação, bem como das entidades empregadoras;
Controlar as apresentações e o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego; Receber e verificar as

condições de acesso ao direito dos trabalhadores às prestações de desemprego; Realizar sessões de promoção de
procura ativa de emprego; Avaliar as caraterísticas e qualificações profissionais dos candidatos a emprego e

informando-os das ofertas formativas disponíveis; Proceder à divulgação e encaminhamento de candidatos para

as ações de formação, dirigidas aos utentes do CE; Visitar empresas para deteção de necessidades de mão de obra
e recolha das respetivas ofertas de emprego; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições

que lhe são cometidas por determinação superior.

Elaborar pareceresjurídicos relativos a exposições, reclamações e processos de beneficiários de prestações de
desemprego; Verificar a instrução dos pedidos de prestações de desemprego e análisar a involuntariedade do
desemprego; Proceder ao atendimento personalizado ao público no âmbito das prestações de desemprego;
Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação

supenor.

Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que lhe sejam solicitadas pelo

conselho diretivo ou por qualquer dos serviços do lEM, lP-RAM; Colaborar na preparação de projetos de diplomas;
Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas; lnstruir os processos de registo das

empresas de trabalho temporário, para posterior concessão da respetiva licença de atividade; Manter atualizado
um registo dos pedidos de contratação de cidadãos extracomunitários e providenciar no sentido do cumprimento

da legislação em matéria de recrutamento desses cidadãos, em articulação com o CE; Orientar e preparar
processos de contratação pública; Analisar as impugnações graciosas de indeferimentos dos pedidos de

prestações de desemprego; Analisar os recursos graciosos das decisões de anulação da inscrição no CE que
determinam a cessação do direito às prestações de desemprego; Executar todas as demais tarefas que lhe sejam

conferidas superiormente.

Garantir a lnformação atualizada a desempregados e entidades empregadoras, no âmbito dos Programas de
EmpreSo; Garantir a seleção, colocação e envio de processos de colocação de desempregados, dos vários

Programas de Emprego; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas
por determinação superior.

Prestar apoio administrativo na área das prestações de desemprego nomeadamente no atendimento
personalizado dos candidatos, elaboração de ofícios, registo no sistema informático de todas as situações de

alteração no processo das prestações de desemprego e arquivo; Controlo dos prazos de impugnação graciosa;

Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação
supenor.
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Unidade Orgânica Atribuições/Competênclas/Atividades

Proceder à análise de candidaturas de medidas de emprego a seu caÍgo; Dinamizar a realização de ações de

divulgação/esclarecimento das medidas de emprego a seu cargo; Realizar ações de acompanhamento, de

verificação e de auditoria aos apoios concedidos no ámbito das medidas de emprego a seu caÍgo; Prestar
esclarecimentos acerca do preenchimento dos formulários de candidatura; Análise de pedidos de pagamento;

Controlo da empregabilidade das entidades e aplicação de impedimentos em caso de incumprimento; Elaboração

de pareceres de análise aos requerimentos apresentados e ofÍcios de resposta; Exercer as demais funções,
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior

Competências constantes no artigo 13.e da Portaria n.s 583/2019, de 7 de outubro.

Prestar apoio administrativo na área de acompanhamento e controle, nomeadamente: Elaborar de documentos
contratuais; Controlar da receção e registo da receção dos documentos contratuais e documentação de

acompanhamento dos projetos no sistema de informação; Recolher a assiduidade dos participantes das medidas
de emprego; Validar e emitir os processamentos de bolsas /reembolsos mensais das medidas de emprego;

Controlar, verificar e reglstar a manutenção dos contratos de trabalho celebrados com os participantes após o

termo do seu período de ocupação; Elaborar ofícios, declarações e certificados de participação aos participantes

dos programas de emprego; Arquivo da documentação dos projetos a seu cargo; Exercer as demais funções,
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior

Prestar apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com
diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de emprego;

Divisão de Promoção de Emprego e Empreendedorismo (DPEE)
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Competências constantes no artigo 14.e da Portaria n.s 583/2019, de 7 de outubro.

Prestar apoio administrativo no registo das candidaturas, pedidos de pagamento e dos postos de trabalho no
sistema de informação. Criação e preenchimento dos mapas de acompanhamento, elaboração de ofícios, arquivo.

PrestaÍ apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com
diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de emprego;
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Prestar apoio administrativo no registo das candidaturas, pedidos de pagamento e dos postos de trabalho no
sistema de informação. Criação e preenchimento dos mapas de acompanhamento, elaboração de ofícios, arquivo,

Proceder ao atendimento personalizado de candidatos a emprego; Proceder ao atendimento de entidades
empregadoras, tendo em vista recolher, negociar e tratar ofertas de emprego, com vista a integração de

trabalhadores no mercado de emprego e à satisfação das necessidades de mão de obra por parte dos
empregadores. Assegurar a convocação de candidatos ajustáveis às ofertas de emprego registadas e proceder ao
controlo das apresentações às entidades. GarantiÍ o controlo da validade das ofertas de emprego registadas no

Centro de Emprego. Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por
determinacão suoerior.

Verificar a instrução dos pedidos de prestações de desemprego e análisar a involuntariedade do desemprego;
Proceder ao atendimento personalizado ao público no âmbito das prestações de desemprego; Gestão de

processos e a elaboração de pareceres com vista a decisão superior; Exercer as demais funções, procedimentos,

tarefas ou atribuições que lhe são cometidas por determinação superior.

Competências constantes no artigo 9.e da Portaria n.q 583/2019,de 7 de outubro.

Desenvolver funções de gestor de carreira, prestar apoio técnico, conceber e desenvolver projetos no domínio da
informação e orientação profissional. Prestar serviços de avaliação, orientação e acompanhamento de

desempregados, tendo em conta as caraterísticas do indivíduo e do mundo do trabalho; Proceder ao atendimento
personalizado de candidatos a emprego, em especial dos candidatos diagnosticados como de dificil colocação;
Proceder à seleção e encaminhamento de candidatos para as ações de formação, dirigidas a desempregados;

Realizar atendimentos individuais e coletivos para desenvolvimento de competências de procura ativa de
emprego; Proceder à análise dos projetos de criação/renovação dos Polos de Emprego e acompanhamento das

atividades desenvolvidas; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe são

cometidas por determinação superior.

Desenvolver funções de gestor de carreira, proceder ao atendimento personalizado de candidatos a emprego, em
especial dos candidatos diagnosticados como de difícil colocação, bem como das entidades empregadoras;
Controlar as apresentações e o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego; Receber e verificar as

condições de acesso ao direito dos trabalhadores às prestações de desemprego; Realizar sessões de promoção de
procura ativa de emprego; Avaliar as caraterísticas e qualificações profissionais dos candidatos a empÍego e

informando-os das ofertas formativas disponíveis; Proceder à divulgação e encaminhamento de candidatos para

as ações de formação, dirigidas aos utentes do CE; Visitar empresas para deteção de necessidades de mão de obra

e recolha das respetivas ofertas de emprego; Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições
que lhe são cometidas por determinação superior.

Apoio na programas emprego e acompa mento;

2

pareceres e
projetos com diversos graus de complexidade na área de inovação social; Acompanhar os projetos apoiados e

implementados através da criação de uma rede de empresas; Manter atualizada uma bolsa de ideias de

investimento.
Competências constantes no artigo 12.e da Portaria n.e 583/21tg, de 7 de outubro.

Prestar apoio técnico nos projetos da área do emprego; Proceder à divulgação das medidas de criação de postos

de trabalho e analisar os projetos de acordo com os critérios previamente definidos. Elaborar pareceres com
diversos graus de complexidade na área de análise de projetos; Coordenar e providenciar pela elaboração dos

documentos contratuais das medidas ativas de empÍego;

Divisão de lnteprâcão Sôciâl e Profisslonal íDISPì
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